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Rengøring & påfyldning
1. Udtag dagsdoseringsboksene fra magasinet (billede 5*), skub låget op (billede 1*).
2. Fjern derefter låget med en let drejebevægelse (billede 2*).
3. Nu kan doseringsboksunderdelene og låget rengøres. Vær i den forbindelse opmærksom på oplysningerne i
brugsanvisningen.
4. Tør enkeltdelene omhyggeligt, inden du påfylder dagsdoseringsboksene med medicin passende til den pågældende dag
og indtagelsestiderne (billede 1*).
5. Klik derefter låget på underdelen i den rigtige position (billede 3*). Sørg i den forbindelse for, at indtagelsesrummet for
„morgen“ altid er det største og bliver justeret til venstre (billede 1*).
6. Nu sidder låget sikkert og kan forskydes svarende til den ønskede udtagelse af medicinen.

Udtagelse af medicin fra dagsdoseringsboksen:
1. Indtagelsesdagen finder man på siden af doseringsboksens underdel og indtagelsestiderne på låget af
dagsdoseringsboksen.
2. Det større rum til medicinen om morgen er altid i venstre side (billede 1*).
3. For udtagelsen af medicinen i løbet af dagen skal du bare skubbe låget til højre (billede 1*), indtil det pågældende rum
er åbent. Efterfølgende skal du skubbe låget til venstre til udgangspositionen igen for at lukke dagsdoseringsboksen.
4. For at åbne rummet til natmedicinen om natten i højre side af doseringsboksen skal du skubbe låget til venstre (billede 4*).
Dette lukker du igen ved at bevæge låget til højre til udgangspositionen.
Udtagelse af dagsdoseringsboksene fra magasinet:
1. Du kan nemt udtage dagsdoseringsboksen på forsiden af magasinet (billede 5*) og med et let tryk skubbe den tilbage.
2. For at skifte en ugedag skal du skubbe de øvrige dagsdoseringsbokse fjern bagfra. Isæt derefter den tømte
dagsdoseringsboks i den bagerste åbning. (billede 6*)
* billeder se forside
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Doseringsæske til 7 dage. 7 enkelte æsker inddelt i 4 rum.
Opbevar altid doseringsæsken utilgængeligt for børn!
Læs venligst vores tips og oplysninger inden brug!
• Inden doseringsæsken tages i brug første gang anbefales det, at alle komponenter rengøres med lunken vand og et
mildt rengørings-/opvaskemiddel, som er tilladt til brug i private hjem. Doseringsæsken tåler vask i opvaskemaskinen
(normaltemperatur 50°C).
• Ved genopfyldning eller ved ændring af dosering anbefales det, at doseringsæsken rengøres!
• Vær opmærksom på den korrekte ugedag på doseringsæsken før indtagelse af medicinen!
• Vær også opmærksom på særlige opbevaringsbetingelser for den doserede medicinen jf. beskrivelsen på den
pågældende præparats emballage. Ved spørgsmål herom bedes henvendelse ske til dit apotek eller præparatets
producent.
• Anvendelsen af medicinboksen af personer med et psykisk handicap bør ske under overvågning af fagpersonale.
• Bortskaffelse af emballagen kan ske via dagrenovationen!
• Producenten af ANABOX® hæfter på ingen måde for forkert anvendelse, opbevaring eller indtagelse af medicinen!
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